
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 202 AŽ 213   
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 13. 12. 2021 Č. USNESENÍ 1559/2021 
 
Rozpočtové opatření číslo 202 

Zapojení 3. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021 v souladu 
s uzavřeným Dodatkem č. 1 ke Smlouvě č. SDO/OSOV/039/21 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 
organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice na krytí navýšených personálních nákladů při poskytování sociálních 
služeb v roce 2021: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.498.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 
odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.498.000,00 Kč 
§ 4350 – Domovy pro seniory 

 
Rozpočtové opatření číslo 203 

Zapojení 3. splátky neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021 v souladu 
s uzavřeným Dodatkem č. 1 ke Smlouvě č. SDO/OSOV/016/21 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 
organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice na krytí navýšených personálních nákladů při 
poskytování sociálních služeb v roce 2021: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 802.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 
odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 802.000,00 Kč 
§ 4350 – Domovy pro seniory 
 

Rozpočtové opatření číslo 204 
Na základě požadavku Městské policie o vrácení nevyčerpané dotace v rámci programu Podpora prevence kriminality na 

projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality – 2021“, snížení rozpočtu běžných výdajů Městské policie 
a současně snížení rozpočtu příjmů – přijatých transferů finančního odboru: 
 snížení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 14032) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  

      položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu -   25.800,00 Kč 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2025 – Služby školení a vzdělávání (UZ 14032) 
odpovědné místo 100 – Městská policie 
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání - 25.800,00 Kč  
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 
Rozpočtové opatření číslo 205 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III 
na projekt „Šablony III ZŠM“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Máj I: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063      182.321,87 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063     1.033.157,13 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.215.479,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3993 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063     182.321,87 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063  1.033.157,13 Kč) 
odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.215.479,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 



Rozpočtové opatření číslo 206 
Zapojení 2. zálohy k investiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Doprava na 

projekt „Meteosystémy v Českých Budějovicích“ na zvýšení zůstatku základního běžného účtu (výdaje byly předfinancovány 
z přijatého úvěru): 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1116 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů (NZ/UZ 105591628) 
   odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů + 2.581.655,99 Kč 
 úprava rozpočtu financování  

akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -  2.581.655,99 Kč 

 
Rozpočtové opatření číslo 207 

Zapojení finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 
platných od 1. 1. 2021, částku pro rok 2021 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
      akce/účel 1333 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 
položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   + 503.401,00 Kč 
§ 1036 – Správa v lesním hospodářství 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3928 – Nákup ostatních služeb - lesní hospodářské osnovy 
odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 503.401,00 Kč 
§ 1036 – Správa v lesním hospodářství 

 
Rozpočtové opatření číslo 208 

Na základě žádosti odboru sociálních věcí o přesun části rozpočtu běžných výdajů z účelové neinvestiční dotace na výkon 
činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 určených na knihy, učební pomůcky a tisk, na služby školení 
a vzdělávání, na nákup ostatních služeb, na nákup materiálu jinde nezařazený, na DDHM, na léky a zdravotnický materiál, na 
nájemné, na ochranné pomůcky, na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi a na 
opravy a udržování – SPOD ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců 
v pracovním poměru a s tím související odvody v celkové výši 77.700 Kč. Současně snížení rozpočtu běžných výdajů 
(z rozpočtu města) odboru kancelář tajemníka v celkové výši 77.700 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
finančního odboru na nespecifikované rezervy: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 

akce/účel 3733 – Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD 
akce/účel 3735 – Služby školení a vzdělávání – SPOD 
akce/účel 3736 – Nákup ostatních služeb – SPOD 
akce/účel 3758 – Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD 
akce/účel 3759 – DDHM – SPOD 
akce/účel 3765 – Léky a zdravotnický materiál – SPOD 
akce/účel 3797 – Nájemné – SPOD 
akce/účel 3781 – Ochranné pomůcky – SPOD 
akce/účel 3806 – Zpracování dat a služby související s IKT – SPOD 
akce/účel 3907 – Opravy a udržování – SPOD 
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk - 2.122,00 Kč 
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání - 21.655,00 Kč 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 13.100,00 Kč 
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený - 23.472,00 Kč 
položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 5.900,00 Kč 
položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál - 1.200,00 Kč 
položka 5164 – Nájemné - 3.000,00 Kč 
položka 5132 – Ochranné pomůcky - 4.700,00 Kč 
položka 5168 – Zpracování dat a služby související s IKT - 650,00 Kč 
položka 5171 – Opravy a udržování - 1.901,00 Kč 
§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 
akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 
odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 



položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 57.890,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 14.357,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 5.210,00 Kč 
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 243,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 
akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 
odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 57.890,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 14.357,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 5.210,00 Kč 
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 243,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 77.700,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 209 

Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o kontrole výše neinvestičních příspěvků na provoz u školských 
příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ a ŠJ) úprava jejich rozpočtů roku 2021 dle rozpisu (včetně úprav závazných ukazatelů) 
v celkové výši 1.596.500 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy. 
V rámci jednotlivých úprav dochází ke zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz v celkové výši 533.000 Kč a ke snížení 
neinvestičních příspěvků na provoz v celkové výši 2.129.500 Kč: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje 

akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu - 1.596.500,00 Kč 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.596.500,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 210 
Na základě žádosti investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na stavební úpravy 

a přístavbu Autiscentra ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů odboru sociálních věcí na investiční transfery fundacím, 
ústavům a obecně prospěšných společnostem k poskytnutí investiční dotace Autis centru, o. p. s. na financování 
zabezpečovacích, požárních, kamerových a přístupových systémů včetně elektroinstalace v budově Autiscentra: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 7057 – Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum 
odpovědné místo 112 – investiční odbor 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 669.000,00 Kč 
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 zvýšení rozpočtu výdajové části 
akce/účel 6562 – Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 6321 – Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem + 669.000,00 Kč 
§ 4355 – Týdenní stacionáře  
 

Rozpočtové opatření číslo 211 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o snížení investičního transferu příspěvkové organizaci MŠ K. Štěcha 

(úspory z výběrových řízení) ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 6094 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 30.258,83 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 30.258,83 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 



Rozpočtové opatření číslo 212 
Zapojení zálohy k investiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Doprava na 

projekt „Modernizace systému řízení dopravy v Českých Budějovicích“ na zvýšení zůstatku základního běžného účtu (výdaje 
byly předfinancovány z přijatého úvěru): 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1116 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů (NZ/UZ 105591628) 
   odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů + 9.565.005,80 Kč 
 úprava rozpočtu financování  

akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -   9.565.005,80 Kč 
 

Rozpočtové opatření číslo 213 
Na základě požadavku odboru vnitřních věcí o přesun části rozpočtu běžných výdajů z účelové neinvestiční  dotace na 

výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 určených na cestovné ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných 
výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody v celkové výši 25.441 
Kč: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 

akce/účel 2248 – Cestovné  
   odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí  

položka 5173 – Cestovné            -        25.441,00 Kč 
§ 6171 – Činnosti místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 
akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 
odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 18.954,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 4.701,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 1.706,00 Kč 
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 80,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 
 
Zveřejněno dne 17. 12. 2021. 


